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Uwaga:

1.osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia kaźdej z rubryk.
2.jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
"n ie dotyczy".
3.osoba s-łładu1ąca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
Składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową.
4.oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5'oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne'
6.W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne' w części B zaś informacje niejawne
dotycząie adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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Zasoby pienięZne:

- środki pieniężne zgromadzone w walUcie polskiej:
ti r't,tn ^l4./-....l/y.Y. .4............

- środki pienięzne zgromadzone w Walucie obcej:
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- papiery wartościowe:
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z tego tytułU osiągnąłem(ęłam) W roku Ubiegłym przychÓd i dochód wysokości: '"'"'""'"'''''''"
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4' lnne nieruchomości:
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o wartości:

tyłU] prawny:'''.''''''
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1 'Pos]adam udziały w spółkach handlowych z udziałem 9minnych osób prawnych

w których uczestniczą iakie osoby - nalezy podaÓ

lUb przeds iębiorcóW,

liczbę i emitenta

emitenta

J / . -/ , ..
uozlały te stanowią pakiet większy nrz 109o udziałów w SoÓłce: ""1r1("' /ł"C?uy'

., tego lylułL osiągnąlem(ęłam ) w roLu Ubiegłym docnóo W Wyso\o sc'' '''łL'e'tk'!śxł

2' Posiadam udziały W innych społkach handlowych naleŻy podać liczbę i

udziałów: '. ' ' ł1)'?'.

handlowych Z udziałem 9minnych osób prawnych lub przedsiębiorcóW'

- należy podaĆ liczbę iemitenta akcji:

z tego ty'tułU osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w Wysokości ''"'ŻL/'Ć"
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Z tego tńułU osiągnąłem(ęłam ) w roku ubiegiyri prlycnóa i dochÓd w wysoko śCi: at da'?ą/' '

2. Zarządzam dŻialalnością gospodafczą lUb jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem tak1e] dZiałalności

(naiezy podać formę prawną i przedmiol działalności):

vll.

W spółkach handlowych (nazwa' siedziba spÓłk1\"''''',121'('' ł'jnr

zatruc]n]enia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem kwot
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Składniki mienia ruchomego o *"rtoś"i powyżej 10'000 Zlotych (W przypadku pojazdóW móchanicznych

nateży podać markę' model i rok produkcji):
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Zobowiązania pieniężne o Wartości powyze] 1o'o0o Złotych, W tym zaciągnięte kred'ly i pożyczki oraz

Warunki, na jakich Zostały Udzielone (wobec kogo, W ZvViąZku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): -'""' '



Powyższe ośWiadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie

niepiawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'
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